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LYHYET PERUSTELUT

Tapaan, jolla rahoittajahallitukset määrittelevät täydentävän rahoituksen, täytyy kiinnittää 
huomiota, jotta voidaan varmistaa, että ilmastonmuutostarpeisiin ohjataan tarpeeksi rahoitusta 
ja vältetään samalla kehityssitoumuksiin varatun rahoituksen ohjautuminen toisaalle. Kun 
turvataan täydentävä rahoitus, voidaan luopua julkisen kehitysavun käytöstä merkittävänä 
rahoituslähteenä. Tämän vuoksi jäsenvaltioiden on tarkennettava, tulevatko uudet lisävarat 
julkisen kehitysavun tavoitteen, joka on 0,7 prosenttia BKTL:stä, lisäksi, ja osoitettava 
varojen rahoituslähde. Lisäksi ohjelmallinen rahoitustuki voi vaikeuttaa 
ilmastorahoitusvirtojen seuraamista, koska varat menevät suoraan vastaanottajamaan 
kansalliseen rahoitusjärjestelmään. Näin ollen ilmastonmuutokseen tarvitaan uusi 
lisärahoituslähde, jota voidaan seurata ja ohjata helposti yhdessä ohjelmallisten 
kehitysrahoitusvirtojen kanssa. Myös sen seuraaminen, miten vastaanottajamaiden hallitukset 
kohdentavat rahoituksen, on entistä tärkeämpää.     

TARKISTUKSET

Kehitysyhteistyövaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, kansanterveyden ja 
elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat 
tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – a alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

(i) tiedot siitä, ovatko jäsenvaltion 
kehitysmaille tarjoamat rahoitusvarat uusia 
lisävaroja UNFCCC:n puitteissa ja kuinka 
tämä on laskettu;

(i) tiedot siitä, ovatko jäsenvaltion 
kehitysmaille tarjoamat rahoitusvarat uusia 
lisävaroja julkisen kehitysavun tavoitteen, 
joka on 0,7 prosenttia 
bruttokansantulosta, lisäksi UNFCCC:n 
puitteissa ja kuinka tämä on laskettu;

Or. en

Perustelu

Viittaus julkisen kehitysavun tavoitteeseen, joka on 0,7 prosenttia BKTL:stä, tarvitaan sen 
varmistamiseksi, että ilmastonmuutoksen taloudelliset sitoumukset turvataan ja täytetään 
siten, että kansainvälisiä julkisia varoja ei ohjata pois pitkän aikavälin 
kehitystukisitoumuksista köyhissä maissa. 
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Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – a alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

(ii) tiedot mahdollisista jäsenvaltion 
osoittamista UNFCCC:n täytäntöönpanoon 
liittyvistä rahoitusvaroista, jotka on 
toimitettu esimerkiksi kahdenvälisten, 
alueellisten tai muiden monenvälisten 
kanavien kautta;

(ii) tiedot mahdollisista jäsenvaltion 
osoittamista UNFCCC:n täytäntöönpanoon 
liittyvistä rahoitusvaroista, jotka ovat 
rahoitusvälineen muodossa ja on 
toimitettu esimerkiksi kahdenvälisten, 
alueellisten tai muiden monenvälisten 
kanavien kautta;

Or. en

Perustelu

Viittausta 0,7 prosentin julkisen kehitysavun tavoitteen täydentävyyteen vahvistetaan 
pyytämällä tietoja sen rahoitusvälineen tyypistä, jonka kautta tuki kanavoidaan. Tämä 
parantaa rahoituslähteen tunnistamista, eli onko rahoitus kehitysbudjetista vai ei. 

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – a alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

(iii) määrälliset tiedot rahoitusvirroista 
käyttäen perustana OECD:n
kehitysapukomitean (DAG) 
käyttöönottamia Rion tunnusmerkkejä, 
jotka koskevat ilmastonmuutoksen 
hillitsemiseen liittyvää tukea ja 
ilmastonmuutokseen sopeutumiseen 
liittyvää tukea, sekä menetelmiin liittyvät 
tiedot, jotka koskevat ilmastonmuutokseen 
liittyvien Rion tunnusmerkkien 
menetelmien täytäntöönpanoa;

(iii) määrälliset tiedot rahoitusvirroista
joko hanke- tai budjettituen kautta
käyttäen perustana OECD:n 
kehitysapukomitean (DAG) 
käyttöönottamia Rion tunnusmerkkejä, 
jotka koskevat ilmastonmuutoksen 
hillitsemiseen liittyvää tukea ja 
ilmastonmuutokseen sopeutumiseen 
liittyvää tukea, sekä menetelmiin liittyvät 
tiedot, jotka koskevat ilmastonmuutokseen 
liittyvien Rion tunnusmerkkien 
menetelmien täytäntöönpanoa;

Or. en
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Perustelu

Kehitysmaille suunnattu kansainvälinen julkinen rahoitustuki on muuttumassa kohti varojen 
toimituksen ohjelmallista muotoa, johon kuuluu siirtyminen hankekohtaisesta tuesta kohti 
budjettitukea. OECD:n kehitysapukomitea sallii ilmastonmuutokseen liittyvien 
rahoitusvirtojen hanke- tai sektorikohtaisen seurannan. Rahoitusvirtoja ei voi seurata yleisen 
budjettituen kautta. Tämä voi olla yhä merkittävämpää tulevaisuudessa, kun ilmastoon liittyvä 
kehitystuki muuttuu edelleen kohti ohjelmallista muotoa.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) tiedot jäsenvaltion toimista, jotka 
koskevat teknologian siirtoa kehitysmaihin 
UNFCCC:n puitteissa, sekä siirretystä 
teknologiasta edelliseltä vuodelta (vuosi X-
1), tiedot suunnitelluista toimista, jotka 
liittyvät teknologian siirtoon kehitysmaihin 
UNFCCC:n puitteissa, sekä siirrettävästä 
teknologiasta vuoden X ja sitä seuraavien 
vuosien osalta. Tietojen olisi sisällettävä 
tiedot siitä, onko siirrettyä teknologiaa 
käytetty ilmastonmuutoksen hillitsemiseen 
vai sopeutumiseen ilmastonmuutoksen 
vaikutuksiin, vastaanottajamaasta, tuen 
määrästä sekä siirretyn teknologian 
tyypistä.

(b) tiedot jäsenvaltion toimista, jotka 
koskevat teknologian siirtoa kehitysmaihin 
UNFCCC:n puitteissa, sekä siirretystä 
teknologiasta edelliseltä vuodelta (vuosi X-
1), tiedot suunnitelluista toimista, jotka 
liittyvät teknologian siirtoon kehitysmaihin 
UNFCCC:n puitteissa, sekä siirrettävästä 
teknologiasta vuoden X ja sitä seuraavien 
vuosien osalta. Tietojen olisi sisällettävä 
tiedot siitä, onko siirrettyä teknologiaa 
käytetty ilmastonmuutoksen hillitsemiseen 
vai sopeutumiseen ilmastonmuutoksen 
vaikutuksiin, vastaanottajamaasta, tuen 
määrästä, rahoituslähteestä sekä siirretyn 
teknologian tyypistä.

Or. en

Perustelu

Tämä auttaa jälleen tunnistamaan, onko rahoituslähde peräisin julkisen kehitysavun 
budjetista.


